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Binnenkort vergadert uw commissie over de begroting 2020 van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Voor ANBO staat deze begroting in het teken van verbetering van de koopkracht van 

senioren. Wij zien in het komende jaar voor onze achterban kansen om een aantal 

knelpunten weg te nemen. Knelpunten die inmiddels al flink wat jaren bestaan. Wij 

vinden het dan ook hoogste tijd voor oplossingen. 

 

De koopkrachtcijfers zullen volgens de voorspellingen net als de afgelopen jaren 

tegenvallen. Dat komt enerzijds doordat in de koopkrachtplaatjes niet alle aspecten 

die de koopkracht beïnvloeden worden opgenomen, anderzijds gaan de berekeningen 

uit van gemiddelden. Echter, de gemiddelde senior bestaat niet. Zo worden in de 

voorspellingen van de koopkracht senioren met een huurhuis op dezelfde wijze gezien 

als senioren met een eigen huis zonder hypothecaire verplichtingen. Dit moet anders, 

alleen al vanwege de omstandigheid dat individuele burgers de voorspellingen niet 

terugzien in de portemonnee. Dat schaadt het vertrouwen van burgers in hun 

overheid. 

 

In de aanloop naar Prinsjesdag 2019 peilde ANBO onder haar leden wat zij 

verwachten van de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Onze leden zijn niet positief: 

 ruim 71% geeft aan dat zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren daalt; 

 86% heeft er geen vertrouwen in dat het kabinet de juiste maatregelen neemt om 

de koopkracht te verbeteren; 

 meer dan de helft (56%) van onze leden zag het inkomen bovendien in de 

afgelopen vijf jaren dalen, bij 35% bleef het inkomen gelijk. En dat terwijl bijna 

iedereen de uitgaven in die periode zag stijgen; 

 ruim 90% ervoer een stijging van de zorgkosten; 

 bij 41% ging de huur omhoog; 

 bijna 76% zag de energielasten toenemen; 

 liefst 85% zag de dagelijkse boodschappen duurder worden. 
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ANBO vindt dat uw commissie voor de langere termijn zou moeten nadenken over 

een andere manier om de koopkracht te berekenen. daarbij moet meer rekening 

worden gehouden met verschillen in de voorkomende situaties. Alleen dan komen 

koopkrachtvoorspellingen dichter bij de belevingswereld van burgers. Als gevolg 

daarvan zal het vertrouwen in die voorspellingen toenemen. 

 

Zonder maatregelen zal de koopkracht van gepensioneerden komend jaar niet 

structureel verbeteren. Het is dan ook teleurstellend dat de voorliggende SZW-

begroting geen specifieke maatregelen bevat die de koopkracht van risicogroepen 

structureel verbetert.  

 

ANBO ziet ten aanzien van de koopkracht voor de komende jaren drie 

probleemgroepen: 

 gepensioneerden met een modaal inkomen; 

 huidige generatie oudere weduwen die geen of onvoldoende aanvullend pensioen 

hebben kunnen opbouwen; 

 gepensioneerden met een hiaat in de AOW-opbouw. 

 

Gepensioneerden met een modaal inkomen  

Deze groep ziet de kosten die op het besteedbaar inkomen drukken jaarlijks stijgen. 

Het gaat bijvoorbeeld om zorgkosten, woonlasten, maar ook om de kosten van het 

dagelijkse levensonderhoud. Omdat bij deze groep een substantieel deel van het 

inkomen wordt gevormd door het tweede pijlerpensioen, gaat het bruto-inkomen niet 

structureel omhoog. Alleen de AOW zorgt met de halfjaarlijkse aanpassing voor een 

plus. Per saldo zal voor deze groep de stijging van de kosten meer zijn dat het hogere 

inkomen.  

 

Gelet op de hoogte van het inkomen komt deze groep niet in aanmerking voor 

tegemoetkomingen. Door de relatief lage inkomensgrenzen voor bijvoorbeeld huur- en 

zorgtoeslag komen mensen met een modaal inkomen niet voor deze toeslagen in 

aanmerking. Terwijl zij wel de hogere kosten moeten betalen.  

 

ANBO stelt in verband hiermee voor om de maximale inkomensgrens voor toeslagen 

dusdanig te verhogen dat een gepensioneerde met een modaal inkomen in ieder 

geval voor een toeslag in aanmerking komt. Wij merken hierbij op dat de nieuwe 

berekeningswijze voor de huurtoeslag, zoals die per 1 januari 2020 ingaat, slechts 

voor een deel van deze middengroep soelaas zal bieden. 

 

Huidige generatie oudere weduwen 

Dan de groep oudere weduwen zonder of slechts een gering aanvullend pensioen. In 

deze groep bevinden zich bijna alleen maar vrouwen op hoge leeftijd die in het 

verleden -op basis van de toen gebruikelijke maatschappelijke verhoudingen- niet 

zelfstandig aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. Daarnaast zitten in deze 

groep ook gepensioneerden die wel een betaalde baan hebben gehad, maar die op 

basis van de toen geldende wetgeving geen pensioenrechten hebben kunnen 

opbouwen. Zij hebben dan ook geen of een gering pensioen uit de tweede pijler. 
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Als er geen partnerpensioen is na het overlijden van de echtgenoot, blijft voor het 

grootste deel van deze groep alleen de AOW over.  

 

Gelet op de hoge leeftijd van deze groep is ook sprake van een hoge zorgvraag, als 

gevolg waarvan uit het lage inkomen ook eigen bijdragen voor deze zorgvraag 

moeten worden gefinancierd.  

 

Volgens het CBS waren er in 2017 109.100 vrouwen van 85 jaar en ouder met een 

inkomen tussen € 10.000 en € 20.000. Dat is dus een fors aantal.  

Om de koopkracht van deze groep te verberteren stelt ANBO voor om het deel van de 

heffingskorting dat deze mensen niet verzilveren aan hen uit te betalen. 

 

In de huidige systematiek van heffing van inkomstenbelasting heeft iedereen recht op 

een heffingskorting. Het totaal van de heffingskortingen komt in mindering op de 

belasting. Voor mensen met een laag inkomen is de belasting laag; de belasting is 

immers inkomensafhankelijk. De heffingskortingen zijn bij lage inkomens juist vaste 

bedragen.  

Dat heeft tot gevolg dat het bedrag van de heffingskorting meer is dan de belasting. 

De te betalen belasting is dan nul. Een deel van de heffingskorting wordt  niet 

gebruikt. Dit bedrag verdampt. Uitbetalen van het niet-gebruikte deel betekent een 

aanvulling op het inkomen. 

 

Gepensioneerden met een hiaat in de AOW-opbouw 

Als derde groep waarbij de ontwikkeling van de koopkracht een behoorlijk punt van 

zorg is, is de groep gepensioneerden met een hiaat in de AOW-opbouw. 

Voor een groot deel van deze groep wordt het tekort aan AOW aangezuiverd via de 

aanvullende inkomensondersteuning (aio), die de Sociale Verzekeringsbank naast de 

AOW uitbetaalt.  

De aio is een op de Participatiewet gebaseerde uitkering, waarbij ook een aantal 

regels vanuit de Participatiewet geldt. Eén daarvan is de zogenoemde 

kostendelersnorm. Daarbij worden –kort samengevat- inkomsten van bij betrokkene 

wonende personen in mindering gebracht op de aio. Deze maatregel, los van de 

omstandigheid dat deze als onrechtvaardig wordt beschouwd, heeft een negatieve 

impact op de toch al fragiele koopkrachtpositie van deze groep gepensioneerden. 

 

ANBO stelt dan ook voor om de kostendelersnorm voor deze groep gepensioneerden 

te laten vervallen. Daarmee wordt het voor hen ook mogelijk om gebruik te maken van 

de verzilvering van de niet-genoten heffingskorting, zoals wij hiervoor hebben 

beschreven.  

 

Toeslagen moeten anders 

Verbetering van de koopkracht voor gepensioneerden in meer brede zin is ook te 

realiseren door de toeslagen op een andere leest te schoeien. Er is namelijk nog 

steeds een onderbenutting bij de toeslagen. 

Teveel burgers die recht hebben op een toeslag, vragen deze niet aan. 

Onbekendheid of vrees voor een ingewikkelde procedure ligt daar meestal ten 
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grondslag aan. Het is ook vooral een groep die een potentieel risico heeft voor 

financiële problemen en problematische schulden.  

Dit kan en moet anders, waarbij tevens een forse besparing op de uitvoering van de 

toeslagen kan worden gerealiseerd. Te beginnen met de zorg- en huurtoeslag.  

 

Op dit moment is de procedure –in grote lijnen- aldus; de toeslag wordt op aanvraag 

én bij wijze van voorschot toegekend. Als de definitieve inkomensgegevens van de 

aanvrager (en eventueel van diens toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, 

wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. Per jaar 

vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke 

werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen. 

 

ANBO stelt voor om de toeslagen voortaan ambtshalve toe te kennen op basis van de 

door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. Voor de praktijk 

betekent dit dat het toeslaginkomen van het jaar T-2 bepalend is; de toeslag voor het 

jaar 2020 wordt dan dus gebaseerd op het verzamelinkomen 2018. 

Op deze wijze wordt de toeslag meteen op het juiste bedrag vastgesteld en zijn 

verrekening en mogelijke terugvordering verleden tijd. 

Bij vermindering van het inkomen tussen jaar T-2 en T moet de belanghebbende wel 

de mogelijkheid hebben een herziening aan te vragen. 

 

Uiteraard zijn wij beschikbaar om met u van gedachten te wisselen over onze 

voorstellen. Wij wensen u in ieder geval een vruchtbaar overleg toe.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
N.L. den Haan, 
directeur-bestuurder 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


